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Sammanfattning 

Titel: Ledarskap inom bioteknikbranschen – En jämförande fallstudie om arbetet med att 

skapa en kreativ arbetsmiljö 

Författare: Josefin Börjesson och Theodor Löwe 

År: 2014 

Nyckelord: Kreativitet, ledarskap, faktorer, verktyg 

Innovation är i dagens företagsklimat bland det viktigaste man har, inte minst inom forskning 

och utveckling. Ledarskap är en kritisk del för att skapa en kreativ miljö och företagskultur 

som möjliggör att snabb och flexibel forskning kan bedrivas. Denna studie har undersökt hur 

ledare för FoU-avdelningar arbetar för att skapa denna kreativa miljö samt om detta skiljer sig 

mellan företag i olika utvecklingsstadier. För att studera detta har en modell med fem 

kategorier av faktorer för kreativt ledarskap tagits fram; Strukturella-, finansiella- och 

hierarkiska faktorer samt arbetsklimat och kommunikation. Vi har funnit belägg för att 

samtliga faktorer påverkar kreativiteten på arbetsplatsen, dock har skillnader gentemot teorin 

funnits i huruvida faktorerna främjar eller hämmar kreativiteten. På det större företaget var 

den största faktorn avståndet till beslutsfattning och företagets ledning, något som speglades 

negativt inom flera kategorier. På det mindre företaget var faktorerna främst kopplade till 

företagets expandering, vilket inneburit att utveckling av processer ej hunnits med. 

Sammanfattningsvis finns tydliga skillnader mellan företag i olika utvecklingsfaser gällande 

vilka faktorer som påverkar kreativiteten och arbetet. Arbetet med faktorerna genomsyras av 

en ständig balansgång mellan nödvändig struktur och hämmande kontroll.  
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Förord 
 
Vi skulle vilja rikta ett tack till representanterna på Thermo Fisher och Atlas Antibodies för 
deras medverkan i denna studie. 
 
Tack även till handledare Jaan Grünberg för värdefull vägledning samt opponenter under 
resans gång.  
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1. Inledning      
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i ämnet vi valt att undersöka samt relevansen 

av var studie. Slutligen presenteras studiens syfte och frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

Bioteknikbranschen definieras följande: “Utveckling av produkter och tjänster som är ett 

resultat av biovetenskaplig forskning och dess applikationer. Detta inkluderar områden som 

läkemedel, medicinsk teknik och biotekniska verktyg, men även områden som skog, livsmedel, 

kemi, miljö och energi där biotekniken har en framtidspotential.” (VINNOVA, 2005). 

 

Sverige är ett ledande land inom bioteknik och branschen anställer runt 16 000 nationellt 

(Sweden Bio, 2014). Branschen har stark koppling till Uppsalaregionen med cirka 4600 

anställda och en omsättning på över 17 miljarder kronor enbart här. Mellan åren 2003 och 

2010 växte branschen med 84 % i Uppsalaregionen och antalet företag ökade med 74 % 

(Uppsala Bio, 2011). Ett karaktärsdrag för bioteknikbranschen är den stora mängd nystartade, 

små så kallade spin-off-företag. Dessa företag uppkommer när forskare vid universitet startar 

företag knutna till sitt forskningsområde. Inom akademin bedrivs forskning för forskningens 

skull och inte för att tjäna pengar, vilket kan ha konsekvenser på ledarskapet i nystartade 

företag i branschen (Hemlin, 2009).  

 

För 10 år sedan rådde kris i svensk bioteknik (Nyteknik, 2004). Idag är den återigen är på 

frammarsch, med ny tillväxt av produkter och finansiellt stöd (Affärsvärlden, 2014). 

Bioteknik är en väldigt forskningsintensiv bransch där nya idéer och lösningar är grunden för 

samtliga företags överlevnad. För att tillfredsställa ägarna krävs kortsiktig finansiell prestation 

samtidigt som företaget behöver långsiktig innovativ prestation för att överleva. Ur ett 

finansiellt perspektiv har vi sett kraftiga börsras för bioteknikföretag bland annat på grund av 

brist på nya innovativa produktportföljer (SvD Näringsliv, 2012). Företagens fortlevnad är 

således starkt beroende av att främja en kreativ arbetsmiljö för att främja de anställdas 

prestation.  

Med höga finansiella krav, avancerad teknologi och ständigt förändrande landskap ställs 

företagen för en rad utmaningar och således även dess ledare (Boehlke, 2008). I skapandet av 

en kreativ arbetsmiljö är ledarskap en kritiskt del som möjliggör snabb och flexibel forskning 

att bedrivas effektivt (Ming-Chen & Kaufmann, 2008). Detta gör bioteknikbranschen ideal för 
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att studera ledarskap inom forskning och utveckling (FoU) vid företag i olika 

utvecklingsstadier (Hemlin, 2009). Som avdelning skiljer sig FoU på de sättet att kravet på 

kreativitet och spetskompetens är hög (Föller, 2002). Detta gör att ledarskap i denna del av 

företag har extra höga krav på sig att lyckas motivera och uppmuntra anställda till att jobba 

kreativt men samtidigt lyckas styra forskningen efter de uppsatta krav som finns på 

avdelningen. FoU kräver därför ett annorlunda organisatoriskt perspektiv där bland annat 

misslyckande är en del av processen (Boehlke, 2008). Att balansera kontrollen så att 

nödvändig struktur kombineras med frihet, är av stor vikt för en ledare inom en 

forskningsorienterad bransch (Boehlke, 2008).  Tidigare studier argumenterar för att olika 

ledarskap krävs i olika utvecklingsstadier hos ett företag (Föller, 2002). Faktorer som skiljer 

företagen kan vara bland annat storlek och ålder, vilka antas påverka förutsättningarna för 

ledarskap och således förutsättningarna för att skapa en kreativ arbetsmiljö (Föller, 2002).  

 

1.2 Syfte 

Då en kreativ arbetsmiljö är en vital förutsättning för bioteknikföretags framgång och 

fortlevnad ämnar denna studie att undersöka vilka faktorer som påverkar kreativiteten. 

Studien ämnar undersöka dessa faktorer baserat på fem olika kategorier; strukturella faktorer, 

finansiella faktorer, hierarkiska faktorer, arbetsklimat samt kommunikation. Dessa faktorer 

har identifierats från tidigare forskning i ämnet, men i många fall går åsikterna isär. Studiens 

syfte blir således att undersöka och identifiera de faktorer som representeras på ett 

bioteknikföretags FoU-avdelning. Då ledarskap är en kritisk del i skapandet av en kreativ 

arbetsmiljö syftar studien även till att undersöka hur ledare arbetar med de olika faktorerna för 

att lyckas skapa en kreativ arbetsmiljö. Som nämnts ovan har tidigare studier inom 

bioteknikbranschen har identifierat att olika sorters ledarskap krävs i olika stadier i företagets 

utveckling (Föller, 2002). Inom bioteknikbranschen, där två kategorier av företag kan 

definieras, vilka skiljer sig markant i fråga om bland annat storlek och ålder, är detta även en 

intressant faktor att undersöka. Studien syftar således även till att undersöka om, och hur, 

faktorerna för skapandet av en kreativ arbetsmiljö och ledarens arbete med dessa skiljer sig 

mellan företag i olika utvecklingsstadier. Genom att undersöka detta syftar studien till att 

bringa klarhet i hur företag i praktiken arbetar med att skapa en kreativ arbetsmiljö. Att 

jämföra två företag i olika utvecklingsstadier kan förhoppningsvis lämna idéer till hur detta 

arbete kan förbättras givet styrkor och svagheter hos de olika objekten. Detta är värdefullt för 

såväl stora som små företag inom bioteknik då kreativitet är dess kärna. Studien ämnar 
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slutligen öppna för vidare forskning i ämnet och belysa problemen ur ett nyt perspektiv. 

Studien är således värdefull ur ett praktiskt såväl som teoretiskt syfte.  

 

1.3 Frågeställning  

Med utgångspunkt i det som beskrivits ovan ämnar vi med den här uppsatsen undersöka 

följande forskningsfrågor: 

Vilka faktorer påverkar kreativiteten på en FoU-avdelning och hur arbetar ledare med dessa? 

Hur skiljer sig detta arbete mellan företag i olika utvecklingsstadier? 

 

2. Teori 
I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis diskuteras 

urvalsprocessen av relevanta teorier, följt av en introduktion till ledarskapsteori. Därefter 

redogörs för olika faktorer som påverkar kreativitet på arbetsplatsen och ledarens påverkan 

på dessa. Teorin utmynnar i  en övergripande modell över ledarskap inom FoU, genom vilken 

vi utforskat vår frågeställning. 

 

2.1 Val av teorier 

Farris (1988) identifierade tre kategorier av forskning inom ledarskap och FoU: direkta 

studier av ledarskapsteori, organisationsklimatets påverkan på ledaren och ledarskapsroller 

inom FoU. Vi har valt att inkludera teori från direkt ledarskapsforskning där transaktionellt 

och transformellt ledarskap nämns med anknytning till FoU (Elkins & Keller, 2003). Vi har 

även valt att definiera hur ledarskap och styrning skiljer sig, vilket knyter an till de 

strukturella faktorerna i avsnitt 2.3.2. När man forskar om kreativitet rekommenderas att man 

intar fler perspektiv (Csikszentmihalyi, 1999; Runco, 2004). Genom att studera tidigare 

forskning inom ledarskap på FoU-avdelningar har vi sammanfogat två modeller som 

kompletterar varandra och bidrar till en ansats med olika perspektiv. En utförligare 

beskrivning av hur vår modell skapats hittas i avsnitt 2.3.  

 

2.2 Ledarskap 

Termerna ledarskap och management används i praktiken slarvigt som ett och samma 

begrepp. De skiljer sig dock markant, såväl i funktion som underliggande filosofi (Toor & 

Ofori, 2008). Toor och Ofori (2008) beskriver denna skillnad som att ”management är att 



	  
	  

9	  

effektivt klättra på stegen mot framgång; ledarskap bestämmer om stegen står lutad mot rätt 

vägg”. En manager har en mer organisatorisk roll jämfört med en ledare som snarare 

motiverar och får människor att förändra (Toor & Ofori, 2008). Hur ledare motiverar sina 

medarbetare kan särdras i två kategorier; transaktionellt och transformellt ledarskap. Bass 

(1990) beskriver hur det klassiska, transaktionella, ledarskapet genomsyras av att chefen 

förklarar vad som skall göras och vilken belöning som medförs. Detta ledarskap 

karaktäriseras av styrning genom rutiner, planering och ansvarsfördelning. Medarbetare 

motiveras genom en tydlig målsättning och belöning av goda prestationer. Bass (1990) 

argumenterar att detta ledarskap ofta är otillräckligt, då den transaktionella ledaren ofta 

anammar ett passivt ledarskap och endast ingriper då standarder ej möts (Bass, 1990). 

 

Kontrasten till transaktionellt ledarskap är det transformella ledarskapet. Denna ledarskapsstil 

karaktäriseras av karisma, inspiration, intellektuell stimulans och individuell anpassning. Den 

transformella ledaren försöker idealisera sitt inflytande på de anställda genom att vinna deras 

förtroende och respekt, inge stolthet och ett gemensamt ansvar. En sådan ledare försöker 

uppnå en intellektuell stimulans genom att uppmuntra rationalitet, intelligens och noggrann 

problemlösning. Denne strävar även efter att individualisera sitt ledarskap genom personlig 

uppmärksamhet, coaching och rådgivning (Bass, 1990). Elkins och Keller (2003) 

argumenterar för att ett transformellt ledarskap är det mest effektiva i ett forskningsinriktat 

företag. Genom att förmedla en gemensam vision tillåts anställda från olika discipliner att 

tillsammans arbeta för innovation. De argumenterar även för att den intellektuella stimulansen 

uppmuntrar anställda att analysera problem från olika synvinklar och på så sätt främja 

innovation. Keller (1992) fann även att kvalitet och budget främjades av transformellt 

ledarskap och Waldman & Bass (1991) argumenterar för att det är nödvändigt i ett tidigt 

skede i den innovativa processen. I en studie av produktutveckling fann Frischer (1993) att 

ledare med stort maktbehov främjade ett innovativt klimat genom att fokusera på att bl.a. ge 

medarbetarna ansvarkänsla. Transformellt ledarskap kan påverkas av kontextuella variabler, 

men ökar effektiviteten i ledarskapet i många organisationer. (Bass, 1985; Bass,1997)  

 

2.3 Ledarskap inom FoU 

Boehlkes (2008) forskning om ledarskap vid  FoU-avdelningar har identifierat fyra kategorier 

inom vilka ledare möter utmaningar. Amabile et.al.’s (1996) forskning inom kreativt 

ledarskap har även identifierat ett antal vitala faktorer för att främja en kreativ arbetsmiljö. 
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Dessa modeller återfinns i Bilaga 2 för en mer transparent syn på utformningen av vår modell. 

Genom att studera denna tidigare forskning inom ämnet har vi identifierat fem gemensamma 

kategorier över faktorer som påverkar kreativiteten på arbetsplatsen. Dessa kategoriserade 

faktorer är arbetsklimat, kommunikation, finansiella faktorer, strukturella faktorer samt 

hierarkiska faktorer. Inom dessa kategorier beskrivs ett antal verktyg som en ledare förfogar 

över för att främja kreativitet. Sambanden mellan dessa faktorer och verktyg klargörs nedan i 

“Modell 1”. 

 

2.3.1 Strukturella faktorer 

En centraliserad företagsstruktur har visat negativ påverkan på kreativitet enligt Damanpour 

(1991). Mycket av den senaste forskningen menar att ledare inom kreativa avdelningar bör 

undvika strikt kontroll och sänka kraven på ansvarstagande för att främja kreativitet (Boehlke, 

2008; Sutton, 2002; Andriopoulos, 2003). Cardinal (2001) fann däremot ett positivt samband 

mellan organisatorisk kontroll och innovation inom läkemedelsindustrin. Andra studier har 

visat att formell ledning, konservatism och interna stridigheter har en negativ effekt på 

kreativitet. Detta för att dessa faktorer ofta uppfattas som kontrollerande (Amabile& 

Gryskiewicz, 1987). Genom att skapa en laganda och individuell uppmärksamhet kan en 

kreativ företagskultur skapas (Judge et.al., 1997).  

 

2.3.2 Finansiella faktorer 

Många företag utmanas av balansen mellan kortsiktig finansiell prestation för att behaga 

aktieägare och långsiktig innovativ prestation för företagets fortlevnad (Boehlke, 

2008).  Implementering av finansiell kontroll av företagets högsta ledning har en negativ 

effekt på innovation och kan även påverka den långsiktiga innovationen negativt då 

avdelningens finansiella krav måste uppfyllas (Hitt et.al., 1996). Att ha tillräckliga resurser 

har förutom de praktiska fördelarna även en psykologisk påverkan genom att projektet anses 

mer värdefullt (Amabile et.al., 1996).  

 

För att skapa ett mer effektivt arbetsklimat har många företag anpassat ett koncept av lean 

management. Genom att öka pressen att producera innovationer riskerar man dock att 

försumma kreativiteten på en FoU-avdelning. Att införa koncept såsom lean management för 

att skära ned kostnader kan skapa värde för företaget i stort, men kan samtidigt innebära ett 
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ytterligare pressat klimat på FoU-avdelningen, vilket kan motverka kreativt arbete (Boehlke, 

2008). 

 

2.3.3 Hierarkiska faktorer 

Som ledare är det viktigt att vara medveten om hur det egna beteendet påverkar 

organisationen och dess anställda. En nyckel i ledarskap inom FoU är att balansera mellan att 

vara unik och att kommunicera med omvärlden (Boehlke, 2008). En utmaning i detta är även 

att gå från att vara medarbetare på FoU till att vara chef över FoU, detta menar Boehlke 

(2008) är en uppoffring. Detta knyts an till Deloittes (2011) rapport som hänvisar att många 

ledare saknar tillräckliga kunskaper inom ledarskap på grund av att de från början är forskare. 

 

Som Pablo Picasso sagt; ”All kreativitet är först och främst en destruktiv handling”. För att 

skapa något nytt finns alltid ett pris. Som avhandlats ovan innebär FoU att man går ifrån 

normer och regler, såväl som företagsklimat. När det gäller FoU är priset ofta inte finansiellt 

utan personligt som en följd av detta. Detta gäller även beslut gällande kreativitet, som sällan 

tas från ett finansiellt perspektiv utan snarare genom ett personligt perspektiv och härrör från 

tillitsfulla relationer (Boehlke, 2008). Studier har påvisat att autonomi genom en känsla av 

kontroll över det egna arbetet och en frihet i hur uppgifterna ska lösas (Amabile et.al., 1996; 

Amabile, 1998). För att motivera medarbetare är känslan av egen påverkan av stor vikt. Att 

kunna vara delaktig i beslutsfattandet är en sådan faktor, vilket leder oss in på följande avsnitt 

om arbetsklimat.  

 

2.3.4 Arbetsklimat 

Forskning har speglat att ökad tidspress i vissa fall kan generera en ny dimension av 

kreativitet (Boehlke, 2008). Kreativiteten gynnas i vissa fall av ett pressat arbetsklimat men så 

är inte alltid fallet. Gränsen mellan utmanande arbete och arbetsbörda är hårfin och väldigt 

individuell (Amabile et.al., 1996). Studier har visat att press som medarbetares upplever 

härstamma från problemets natur eller uppgiften i sig kan ha en positiv inverkan. Andra 

studier visar att press som uppfattas som en form av kontroll från företaget har negativ 

inverkan (Amabile et.al., 1996). Nyckeln till framgång i denna aspekt är enligt Boehlke 

(2008) att variera arbetsklimatet i fråga av press och komplexitet. Att ta hänsyn till hur 

målsättning påverkar motivation är även en viktig faktor för att uppnå en kreativ arbetsmiljö, 

vilket även går i linje med vad som nämns ovan om effekten av kontroll (Amabile, 1998). 
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Amabile (1998) menar även att mål som saknar grund eller är för lätta att uppnå ej uppnår 

resultat i fråga om motivation.  

 

En annan aspekt av denna faktor är vikten av dynamiska grupper enligt Amabile (1988). Detta 

är även något som Cardilan (2001) understryker. Detta verktyg behandlar bland annat vikten 

av diversitet och dess positiva påverkan på kreativitet (Amabile, 1998). Förutom diversitet 

krävs för optimala grupper att medlemmarna är drivna mot målet, villiga att stötta varandra i 

arbetet och inser varje individs unika bidrag till arbetet (Amabile, 1998). 

 

Då forskare testar hypoteser är misslyckande ett naturligt inslag i lärande och framsteg. 

Klassiskt ledarskap och kontroll kan lätt kollidera med denna naturliga väg för forskare att nå 

resultat. Genom att utöva striktare management med behov av mer kontroll kan dock en rädsla 

för misslyckande uppkomma. Ett defensivt klimat kan då uppstå där anställda inte vågar ta 

risker. Även om detta upptäcks av ledare ignoreras det ofta på grund av osäkerhet och 

oförmåga att hantera en sådan situation. Det är dock av stor vikt  att ledare uppmärksammar 

defensiva rutiner och tänker på underliggande faktorer för defensivt beteende. Boehlke (2008) 

menar att nyckeln  för att undvika ett sådant klimat är tillit. Tillit medför att anställda känner 

sig bekväma i att rapportera misslyckanden och att de får verka fritt i den kreativa processen. 

På ett företag byggt på innovation är det därför viktigt att verka för ett öppet och tillitsfullt 

klimat (Boehlke, 2008). Farris (1988) menar även att ledarens tekniska kunskap hade en 

positiv påverkan på det innovativa klimatet, medan administrativa kunskaper hade negativ 

påverkan.  

 

2.3.5 Kommunikation 

Ovan nämnda faror med defensivt klimat leder oss in på vikten av bra relationer. Tillit till 

ledare och till teamet är en nyckel till att främja innovation (Boehlke, 2008). En studie av 

flera globala företag beskriver två olika sorters tillit som existerar inom företag; 

kompetensbaserad tillit och tillit baserad på välvilja. Den förstnämnda representerar 

överföring av information och ett utbyte av värde, medan tillit baserad på välvilja 

representerar en djupare relation, och således främjar kreativitet (Cross & Parker, 2004). 

Boehlke (2008) skiljer även på kontakter och relationer. Kontakter är, i linje med 

kompetensbaserad tillit, ett utbyte av värde. Relationer upprätthåller ömsesidigt värde, i linje 

med tillit baserad på välvilja. Med dagens möjligheter till ständig social uppdatering skapas 
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ett ständigt flöde av kontakter, samtidigt som relationer prioriteras lägre. Att stänga ute 

kontakter en tid för att fokusera på några få värdefulla relationer kan ge mer värde än ett 

ständigt utvidgande nätverk. (Boehlke, 2008) 

 

För att nå ett framgångsrikt arbetsklimat krävs dock mer än goda relationer. Boehlke (2008) 

beskriver vikten av att hantera in- och utflödet av kommunikation. För mycket information 

utifrån kan hämma kreativitet och passion i teamet. Boehlke (2008) argumenterar att det bästa 

är att hålla den kreativa processen inom fyra väggar med konstant feedback, se Figur 2 nedan. 

Allen et al. (1988) menar dock att forskare som är uppdaterade inom sitt område presterar 

bättre. Farris (1988) och Cardinal (2001) menar att samarbete med kollegor utanför företaget 

bidrar till ett innovativt klimat. Även Keller (1995) menar att man i den tidiga forskningen 

behöver hämta mer information utifrån gruppen. I modellen nedan (Modell 1) har vi utgått 

från Boehlkes (2008) resonemang kring omvärldsbevakning, alltså att det har negativ 

inverkan på kreativitet.  

 

Bild 1 - Omvärldsbevakning. A: Det är idag vanligt med olika kommunikationsmönster, där 

stor del av kommunikationen kommer utifrån den formella gruppen. B: Genom att fokusera 

kommunikationen inom gruppen prioriteras den kreativa processen. (Boehlke, 2008) 
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Modell 1. Verktyg för en ledare inom FoU i skapandet av en kreativ arbetsmiljö. De verktyg 

som i teorin ovan beskrivits hämma kreativitet har markerats i rött, medan de verktyg som kan 

gynna kreativitet markerats i grönt.  

 

3. Metod 
Detta avsnitt avser ge läsaren en inblick i hur denna studie har genomförts. Inledningsvis 

diskuteras studiens forskningsdesign och urvalsprocess, följt av datainsamlings- och 

analysprocessen. Slutligen diskuteras studiens validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Forskningsdesign 

3.1.1 Forskningsansats 

Då studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar en kreativ arbetsmiljö och hur 

ledaren kan arbeta med dessa är studien av explorativ karaktär. En explorativ forskningsansats 

är fördelaktig för att få nya insikter, för att se fenomen ur ett nytt perspektiv och för att 

beskriva ansatser för framtida forskning (Robson, 2002:59; Bell, 2006). Detta 

överensstämmer även med våra intentioner att öppna för vidare forskning i ämnet. Saunders 

(2007) beskriver genomförandet av intervjuer som en av tre huvudsakliga metoder för 

datainsamling för en explorativ studie. I studien har således ett kvalitativt angreppssätt 

använts för datainsamling, vilket går i linje med studiens syfte samt den explorativa ansatsen. 
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En kvalitativ metod genererar en mångfacetterad och diversifierad förståelse för ämnet och 

ger utrymme för deltagarnas unika perspektiv på ämnet (Malhotra, 2003; Yin, 2009). Svaren 

begränsas då ej av till exempel en förutbestämd enkät (Yin, 2010). Det tar även hänsyn till 

kontextuella faktorer, vilka kan antas ha betydelse i studien då bioteknikbranschen som 

nämnts i avsnitt 1.1 skiljer sig från andra branscher (Yin, 2010). Då vi har valt att undersöka 

två företag som skiljer sig i fråga av bland annat storlek och ålder (se 3.2), kan 

förutsättningarna för utövandet av ledarskap skilja sig, vilket även Föller (2003) argumenterar 

för. Det kvalitativa angreppssättet har därav stor betydelse för besvarandet av studiens 

forskningsfråga. Studien har ett abduktivt förhållningssätt, då vi under studiens gång 

alternerat mellan empiri och teori, vilka successivt omtolkats för att få en mer 

verklighetstrogen bild (Andersen, 1998; Bell 2006). Vi har utgått från existerande forskning 

inom kreativt ledarskap som vi sedan jämfört med de empiriska resultaten och utifrån det 

utvecklat vårt teoretiska ramverk.    

 

3.1.2 Fallstudie 

Att genomföra en fallstudie är lämpligt i de fall man ämnar få en djupare förståelse för 

individens beteenden och dynamiken i organisatoriska processer (Andersen, 1998). 

Tillvägagångssättet motsvarar även studiens explorativa karaktär (Saunders, 2007). Vilka 

faktorer som påverkar kreativiteten på FoU-avdelningar och hur en ledare kan påverka dessa 

kan anses vara särskilt beroende av dess kontext, vilket en fallstudie tar hänsyn till (Yin, 

2003). Vår fallstudie består av två företag inom bioteknikbranschen, där vi valt att specifikt 

undersöka FoU-avdelningarna. Då företagen skiljer sig som beskrivs i avsnitt 3.2 är även dess 

kontext av stor vikt vid undersökningen av studiens forskningsfråga. Slutligen bör belysas att 

studien ämnar studera en ögonblicksbild i nutid, då vi ämför hur organisationerna arbetar i 

dagsläget (Saunders, 2007).  

 

3.2 Urval 

3.2.1 Företag 

Eftersom stort fokus inom bioteknikbranschen ligger på läkemedelsutveckling och diagnostik 

har vi valt att studera företag som är verksamma inom just den delen av branschen för att 

studien ska bli så branschtypisk och relevant som möjligt (VINNOVA 2011). 

Bioteknikbranschen kännetecknas av ett fåtal stora företag (>250 anställda), som står för en 

klar majoritet av den totala omsättningen, och mängder av mindre nystartade företag. En klar 

majoritet (ca 60 %) av företagen verksamma i branschen är så kallade mikroföretag (< 10 
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anställda). Vidare är cirka 20 % av företetagen i storleksordningen 11-50 anställda. 

(VINNOVA, 2011). Studien avgränsar sig till att jämföra två branschtypiska företag som 

befinner sig i olika utvecklingsstadier. Då olika typer av ledarskap kan vara viktigt i olika 

faser av ett företags utveckling har vi valt att undersöka ett stort äldre företag och ett litet 

nystartat företag (Föller, 2002). En avgränsning har gjort mot företagens FoU-avdelning, då 

studien grundas på en modell konstruerad specifikt för jämförande av kreativt ledarskap inom 

FoU. 

 

På en stor andel av de små spin-off-företagen finns inget aktivt ledarskap inom FoU. Vi har 

därför sökt ett företag som är så nytt och litet som möjligt men ändå med en uttalad FoU 

avdelning. Urvalet gick till som sådant att vi hörde av oss till företag i storleksordning 

nedifrån och upp. Vi började med att kontakta mindre bolag (0-10) anställda och fortsatte 

därefter uppåt i storleksordningen, tills vi hittade en lämplig kandidat för vår studie. Gällande 

de stora företagen begränsade vi oss geografiskt till de som har FoU i Sverige. Nedan 

presenteras de företag som studien undersökt; 

 

Thermo Fisher  

Det större företaget vi valt att studera är Thermo Fisher. Detta är ett multinationellt företag 

med 50 000 anställda globalt, en omsättning på 17 miljarder USD och verksamhet i 50 länder. 

ThermoFisher tillverkar produkter inom främst diagnostik för sjukvård och medicinteknik. 

Studien genomfördes på en del av Thermo Fisher vid namn Immuno Diagnostics som har sitt 

huvudkontor i Uppsala. Detta är en relativt nyförvärvad avdelning för Thermo Fisher som 

2011 köpte upp ett svenskt företag vid namn Phadia. Phadia hade innan dess varit 

världsledande inom immunförsvarsdiagnostik och allergitester i 40 år. 

 

Atlas Antibodies 

Atlas Antibodies grundades 2006 av forskare från ett forskningsprojekt vid namn Human 

Protein Atlas. Företaget har sedan dess växt stadigt och har idag 25 anställda. Atlas 

Antibodies är ett så kallat spin-off-företag från akademin och har fortfarande stark koppling 

till forskare vid olika universitet. Företaget är främst inriktat på produktion och försäljning av 

antikroppar och bedriver forskning inom ämnet. På företaget finns en FoU avdelning med sex 

medarbetare.  
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3.2.2 Intervjuobjekt 

Studien består av intervjuer med totalt sex personer. För att få en mer transparent bild av 

ledarskapet har vi valt att intervjua såväl chefer som medarbetare, vid varje företag har vi 

intervjuat en forskningschef samt två medarbetare. På ThermoFisher intervjuade vi 

gruppledare för en av tre grupper på FoU avdelningen i Uppsala. Vi intervjuade även två 

medarbetare verksamma i denna FoU grupp, en av dem har jobbat där under en längre tid, den 

andra i några år. I denna grupp ingick 17 personer och på FoU jobbade det totalt runt 60 

personer. Gruppchefen har haft sin position i drygt tre år men har varit anställd på företaget i 

13 år. Utöver sin licentiatexamen i immunologi genomgår chefen en trestegsutbildning i 

ledarskap via företaget Mgruppen.  

 

På Atlas Antibodies intervjuade vi forskningschefen, samt två medarbetare i gruppen. 

Utbildningen hos de anställda i gruppen varierar och består av civilingenjörer, masterexamen 

inom biologi samt två disputerade forskare inom ämnet. Kopplingen till akademin och 

företagets rötter visar sig bland annat genom att gruppchefen är handledare åt doktorander vid 

KTH som doktorerar för en av företagets grundare Mathias Uhlén. Utöver sin doktorsexamen 

så genomgår gruppchefen just nu en ledarskapsutbildning i tre steg via företaget Framfot. 

 

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Primärkällor 

En strategi som rekommenderas för datainsamling i explorativa studier är att intervjua 

experter inom det studerade området (Saunders, 2007). Primärdata har således samlats in 

genom personliga intervjuer med intervjuobjekten ovan, där forskningschefen på respektive 

företag kan anses vara väl insatta i vilka faktorer som påverkar kreativiteten på deras 

avdelningar samt hur de arbetar med detta. En annan strategi som lämpar sig för en explorativ 

studie är intervjuer med fokusgrupper. Vi har därför valt att genomföra intervjuerna med 

medarbetare tillsammans i grupp för att gynna den explorativa karaktären. Intervjuerna med 

forskningscheferna varade 60 minuter och intervjuerna med medarbetarna varade mellan 25 

och 35 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive företags kontor i förbokade 

lokaler. För att skapa ett så öppet klimat som möjligt har samtliga intervjuobjekt erbjudits 

anonymitet, då det speciellt från medarbetarnas sida kan tänkas känsligt att kritisera 

ledarskapet hos sin chef. Samtliga intervjuobjekt har godkänt inspelning, vilket underlättat 

sammanställningen av resultatet och analysprocessen då vi transkriberat dem i sin helhet.  
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Vid explorativa studier är semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer att föredra 

(Robson, 2002). När det är av stor vikt att respondenternas olika uppfattning av fenomen och 

deras betydelse framkommer är semi-strukturerade intervjuer att föredra då det tillåter 

respondenterna att utveckla och förklarar sina svar och åsikter (Robson, 2002). Detta 

motsvarar studiens syfte och således har semi-strukturerade intervjuer använts.  

 

Intervjufrågorna har varit av öppen karaktär för att undvika att respondenterna känner sig 

utpekade (Yin, 2003). Inledningsvis har frågorna varit breda och intervjuobjekten har tillåtits 

diskutera kring sin roll på företaget för att öppna för en bra intervju (se del 1, bilaga 1). Vi har 

sedan smalnat av intervjun och fokuserat på de frågor vi ämnat undersöka. Frågorna är 

konstruerade i syfte att utforska vilka faktorer som påverkar kreativitet och hur ledarna arbetar 

med detta. För att bibehålla ett explorativt förhållningssätt har frågorna endast fungerat som 

ett ramverk, vilket öppnat för följdfrågor och en öppen dialog. Intervjufrågorna som ställts till 

medarbetarna har syftat till att fungera som referensmaterial till ledarnas svar. Vilka frågor 

som hör till vilka delar förklaras och motiveras ytterligare i Bilaga 1.  

 

3.3.2 Sekundärkällor  

Sekundärdata för inläsning av tidigare forskning har i huvudsak tillgodogjorts genom 

inläsning av litteratur genom Uppsala Universitets databaser för vetenskapliga tidskrifter. 

Information om respektive företag har i huvudsak erhållits från information på företagens 

hemsida, men även från intervjuobjekten.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Studiens genomförande i form av en fallstudie medför en del begränsningar. En sådan är att 

resultatet från en fallstudie inte kan generaliseras till en hel population (Yin, 2011). Då vi 

endast studerat två företag kan studien således inte anses representativ för hela branschen 

(Saunders, 2007). För att ge en mer transparent bild av fenomenet har personer på flera nivåer 

intervjuats (Yin, 2011). Vi har övervägt problematiken kring ledande frågor och därför använt 

oss av ett frågeformulär med öppna frågor som ger möjlighet till reflektion. Frågor som gäller 

ledarskap kan vara känsliga för såväl ledare som medarbetare, då svaren kan vinklas till vad 

deras chef vill höra (Saunders, 2007). Känsligheten bör beaktas vid analysering av resultaten. 

Detta har vi tagit i akt i utformningen av intervjufrågorna och respondenterna har även hållits 

anonyma. Alla intervjuer har även transkriberats för att öka tillförlitligheten och säkerställa att 

all relevant information tillvaratagits.  
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4. Empiri 
Detta kapitel redogör för det material studien har genererat från de intervjuer som 

genomförts. Först redogörs för det större företaget, ThermoFisher, följt av det mindre 

företaget, Atlas Antibodies. De empiriska resultaten är uppdelade efter kategorierna i det 

teoretiska ramverket.   

 

4.1 ThermoFisher 

4.1.1 Strukturella faktorer 

Verksamheten är noga strukturerad med löne- och utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal med 

individuell målsättning hålls i början av året, med uppföljning efter sex månader. I slutet av 

året håller man sedan uppföljningssamtal där målen stäms av. Detta beskrivs som en väldigt 

strukturerad process med protokoll över vad som ska behandlas. Att företaget byggs nedifrån 

och upp betonas av gruppchefen, men medarbetarna anser att kommunikationen till företagets 

ledning är bristfällig och att många direktiv kommer uppifrån. Gruppchefen betonar vikten av 

att hålla sig uppdaterad och medverkar således i forskningen, genom hur forskningen skall tas 

vidare snarare än att undersöka alla resultat. 90% av gruppchefens tid ägnas åt administrativa 

chefsuppgifter t.ex planering och budgetering. 

 

Då företaget är väldigt stort är det lätt att kontakten mellan nivåerna försvåras. Detta märks 

tydligt på gruppmedlemmarna som upplever företagsledningen som “några där uppe som inte 

har någon som helst förankring i verkligheten”. De uppger att de känner att kommunikationen 

saknas, vilket även har lett till en känsla av att vara en i mängden. 

 

4.1.2 Finansiella faktorer 

Från högsta ledningen sätts finansiella mål för divisionen, vilka avdelningen mäts mot. Dessa 

avkastningskrav upplevs enligt gruppchefen som väldigt statiska och tuffa. Sedan företaget 

köptes upp har vinstkraven ökat och resurserna har blivit mer knappa. Detta kan enligt 

gruppchefen härledas till att amerikanskt ledarskap på många sätt skiljer sig från svenskt, 

bland annat genom hur man ser på motivation. Gruppchefen betonar även att forskningen 

blivit mer kortsiktig med de högre finansiella kraven. “Man fokuserar på projekt som ska 

generera pengar så fort som möjligt och lägger inte tid på att arbeta med projekt som kan 

generera pengar om 5-7 år”, menar denne. Gruppchefen tror att detta har med att företaget 

värderades väldigt högt vid försäljningen, vilket medförde en press de första åren att prestera 
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därefter. De finansiella kraven hör även samman med belöningssystemet där en del baseras på 

företagets prestation, en del baseras på avdelningens prestation och en del baseras på hur man 

möter de individuella målen som sätts upp under utvecklingssamtalen.  

 

I samband med att företaget köptes upp gjordes försök att införa lean management över hela 

företaget, även på FoU-avdelningen. Gruppchefen beskriver detta som “att försöka passa in en 

fyrkant i ett runt hål” och som “ett nödvändigt ont som inte fyller någon funktion” och även 

gruppmedlemmarna stämmer in i missnöjet. De har under några år försökt hitta vägar att 

anpassa konceptet till avdelningen, men har i nuläget släppt mycket av det. Det upplevs dock 

som ett påtvingat koncept som fungerar bra inom produktion, där processerna hela tiden ser 

likadan ut. “Hela idén med en FoU-avdelning är ju att vi hela tiden gör saker som vi aldrig 

gjort förut” säger gruppchefen och argumenterar att lean management inte är ett passande 

koncept för FoU. Denna syn överensstämmer med gruppmedlemmarnas syn, som uppger att 

den tidiga fasen i forskningen är så explorativ att det inte är någon idé att försöka effektivisera 

det. När konceptet infördes ansåg alla intervjuobjekt att den ökade pressen och gruppchefen 

beskriver införandet som okänsligt från företagsledningen. Effekten i detta fall blev att ingen 

tog det på allvar. Gruppmedlemmarna uppger även att det gjorde skada då det upplevdes som 

en metod för att säga upp personal, vilket skapade dålig stämning. 

 

4.1.3 Hierarkiska faktorer 

Beslut på avdelningen fattas gemensamt mellan gruppchefen och gruppmedlemmarna. “De 

står för spetskunskapen, men jag står för resurserna” säger gruppchefen, vilket kan 

representera avvägningen mellan delarna. Processen kring nya idéer har precis införts och 

blivit mer strukturerad än tidigare. Varje idé får presenteras för bland andra forskningschefen, 

som värderar den. Får man sedan godkänt får man ta projektet vidare genom förstudie. 

Naturligtvis finns finansiella faktorer med i besluten, då allt de forskar kring tillslut ska bli en 

produkt. De försöker dock åsidosätta finansiella faktorer så mycket som möjligt i ett tidigt 

skede. “Börjar man lägga ekonomiska gränser redan här, så kommer alldeles för få idéer som 

man kan gå vidare med” berättar gruppchefen. 

 

Gruppmedlemmarna beskriver målen på grupp- och avdelningsnivå som “ett spel för 

gallerierna”, där de tvingas sätta mål som de vet att de kan uppfylla för att avdelningen inte 

ska se dålig ut. En gruppmedlem uppger sedan att målen på individnivå har en motiverande 

faktor, men den andre gruppmedlemmen anser att om man tar på sig för höga mål, är risken 
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att man får mindre lön även fast man presterat bättre än många. “Det blir mer press och mer 

olustigt, och då kanske man faktiskt presterar sämre” uppger en gruppmedlem. 

Gruppmedlemmarna var, enligt gruppchefen, väldigt involverade när det gäller de långsiktiga 

målen. De konkreta målen sätts för ett år framåt, medan långsiktiga mål inom forskningen 

sätts för en femårsperiod. “Tanken är att vi tar fram idéer som ska leda till produktutveckling 

inom 3-5 år. Och gör vi inte den forskningen idag så kommer vi inte ha någon 

produktutveckling om fem år” säger gruppchefen. När vi talade med gruppmedlemmarna så 

upplevde de dock att många direktiv kom uppifrån, “utan någon förankring i verkligheten”. 

 

“Rent traditionell är det ju ofta duktiga specialister som man lyfter upp till chefer”, säger 

gruppchefen angående hur chefer utses på avdelningarna och tillägger att det nog är så på 

många företag. Detta medför en utmaning i balansen mellan att vara chef och att vara 

specialist, vilket gruppchefen tror är väldigt speciell för en FoU-avdelning. Gällande 

beslutsprocessen har fokus snarare legat på huruvida man är duktig på sitt jobb och mindre 

vikt läggs vid ledaregenskaper. Detta medför att en del av specialistrollen följer med till 

chefspositionen.  

 

4.1.4 Arbetsklimat 

Arbetsbelastningen och kraven beskrivs som höga, men då man har mycket frihet att 

bestämma över vilka uppgifter man tar sig an kan detta individanpassas. Hur hög pressen är 

på att möta deadline är olika från projekt till projekt. Gruppmedlemmarna håller med om att 

det är väldigt mycket upp till en själv, där en gruppmedlem ansåg det som lagom och 

utmanande. Den andra gruppmedlemmen ansåg att det snarare kunde bli en arbetsbörda då 

man tar på sig för mycket, men tillägger att det är självvalt. En gruppmedlem, som arbetat på 

företaget under en längre tid anser att det blivit en stor skillnad efter att företaget köptes upp. 

Däremot upplevs stämningen på avdelningen som god, med öppet klimat mellan 

gruppmedlemmar och gruppchef. Även fast företaget inte har några fikapauser har 

gruppchefen infört fika på morgonen och efter lunch då detta anses vara en viktig del i 

stämningen. Alla äter dessutom lunch tillsammans varje dag för att öka samhörigheten. 

 

För att hålla motivationen uppe så arbetar de mycket med samarbeten, så att man aldrig sitter 

ensam och arbetar. Tanken är att man driver varandra, vilket gruppmedlemmarna håller med 

om. Att matcha ihop gynnsamma konstellationer är enligt gruppchefen ett ständigt pågående 

arbete. Det viktigaste ansågs vara att matcha personer som går bra ihop och trivs med det. Det 
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finns även en tanke på att inte tillsätta två t.ex. väldigt tysta personer tillsammans, eller någon 

som inte trivs med för hög tidspress på ett pressat projekt. Att känna av vilka som trivs och 

presterar bra under hög press och vilka som behöver mer tid och få fokusera på en sak i taget, 

är därför ett viktigt arbete. Gruppmedlemmarna har även väldigt stor frihet att välja vilka 

projekt man arbetar med och blir alltid tillfrågade innan de tillsätts. Aktivitetsledaren har stor 

påverkan på vilka personer som är med, men det beror även på mån av tid. 

 

Gruppchefen beskriver att planeringen för varje projekt görs i steg, där nästa steg bestäms av 

resultatet från det förra. Attityden gällande misslyckanden är en naturlig del i forskningen och 

att det inte upplevs som negativt. Gruppmedlemmarna tillägger att deras jobb är just att vara 

problemlösare. De arbetar de mycket med dokumentation och spårbarhet av projekt som lagts 

ned, för att kunna ta lärdom av det till nästa gång. Även veckomötena syftar till att lyfta 

problem eller utmaningar som upptäckts, för att kunna få idéer från olika håll om lösningar. 

 

4.1.5 Kommunikation 

Gruppchefen betonar att kommunikation är den viktigaste hörnstenen och beskriver på vilka 

sätt de arbetar för att främja detta. Varje måndagsmorgon samlas gruppen och planerar 

veckan. De arbetar mycket med visuell planering, ett koncept som kommer från lean 

management. Målet med denna typ av planering är att alla ska veta vad alla andra gör. 

Varannan vecka hålls möten gällande utvecklings- och produktaktiviteter, där man går 

igenom var man står i de olika projekten. Gruppmedlemmarna är skeptiska till visuell 

planering och anser att det inte leder forskningen framåt på samma sätt som det hjälper att 

visualisera hur man arbetar i produktion.  

 

Företaget har stort fokus på omvärldsbevakning, med bland annat regelbundna 

litteraturseminarier. De prenumererar även på branschtidningar för att gruppmedlemmarna 

ska kunna hålla sig uppdaterade. Ansvaret ligger på varje individ att hålla sig uppdaterad. De 

har även mycket kontakt med externa forskare och åker mycket på kongresser och möten för 

att håll sig à jour. De följer konkurrenterna såväl som vetenskapens framsteg, även om 

konkurrenterna inte utgör ett så stort hot mot företaget som har 75 % av marknadsandelarna 

inom sin verksamhet. Gruppchefen anser att de är ganska bra på omvärldsbevakning, men 

berättar att de hela tiden strävar efter mer. 
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4.2 Atlas Antibodies 

4.2.1 Strukturella faktorer 

Företagsstrukturen var tydligt uppdelad i avdelningar: FoU, Produktion, Marknad och IT. 

Företagskulturen beskrevs flera gånger som platt och öppen där alla dörrar alltid stod öppna. 

Exempel på hur gruppmedlemmar från olika grupper öppet kommunicerade dagligen togs upp 

då alla 25 anställda sitter i samma relativt lilla byggnad med gemensamt fikarum. Vid frågor 

om organisatoriska hinder kom det fram att detta absolut var något som märktes av, både vid 

val av forskningsprojekt och potentiella produkter men även i den dagliga verksamheten. 

Problemen var främst knutna till det elektroniska labbjournalsprogrammet där endast en 

person arbetade med utveckling och åtgärdande av brister. Detta var ingenting 

gruppmedlemmarna uttryckte speciellt missnöje med, men konstaterade att det ibland kunde 

märkas av att företaget var ungt. 

 

Den organisatoriska strukturen med möten och planer baseras i första hand på en stor 

övergripande årsplanering som sker i slutet av varje år. Under denna övergripande planering 

har alla avdelningar och anställda kvartalsmål. Dessa kvartalsmål arbetas fram av gruppen 

tillsammans och de individuella målen sätts av gruppchef tillsammans med gruppmedlemmar. 

Uppföljning av arbetet sker fortlöpande med veckomöten som fast punkt. Vid frågor rörande 

hur ofta gruppmedlemmarna har direktkontakt med gruppchefen var svaret ”hela tiden, en 

gång i timmen”, från såväl gruppchefens som gruppmedlemmarnas sida. Såväl 

gruppmedlemmar som gruppchef uttryckte att gruppmedlemmarna var relativt fria i sin roll.  

 

4.2.2 Finansiella faktorer 

Gällande effektiviseringsprogram berättade gruppchefen att det är koncept som man tittar på i 

ledningen men att inga konkreta program har införts. Att lean management inte ansågs som 

ett passande koncept för FoU var dock tydligt.  Däremot arbetar man mycket med 

processutveckling på framförallt produktionsavdelningen, men att man ligger efter med detta 

på FoU. 

 

Avdelningschefen upplevde inte att FoU-avdelning hade någon speciell finansiell press från 

företagets ledning, däremot kunde tidspressen på olika projekt variera. Tanken är att FoU ska 

utveckla processer för tillverkning av olika produkter för att sedan lämna över dessa till 

produktionsavdelningen. Detta är ett arbetssätt som företaget inte lyckat implementera fullt ut. 

Ett exempel som togs upp var tillverkningen av en produkt som legat kvar som ett FoU 
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projekt i flera år och att denna typ av produktionsprojekt hade en striktare tidspress än andra, 

mer forskningsinriktade, projekt hade. 

 

4.2.3 Hierarkiska faktorer 

Karriärvägarna inom ett företag med 25 anställda är givetvis något begränsade. Gruppchefen 

kunde inte komma på några exempel förutom sitt eget där någon avancerat till chef från en 

lägre position inom företaget och meddelade att rekryteringen gick via ett externt företag som 

troligtvis vägde in ledarskapsegenskaper i bedömningen.  

 

Gällande hur beslutprocessen gick till sa gruppchefen att alla större beslut förankrades i 

ledningen, men att det fanns stort utrymme att påverka besluten genom vilket material som 

lades fram. Denna process beskrevs som ”inte så strikt” i linje med företagets platta 

organisation som tidigare beskrivits. Långsiktiga strategier för hela företaget var en tydligt 

toppstyrd process. Gruppchefen upplevde en viss delaktighet i den processen men att de 

riktigt långsiktiga besluten kommer uppifrån. När vi frågade om gruppmedlemmarna var med 

och påverkade långsiktiga beslut blev svaret ett tydligt nej. När vi däremot pratade med 

gruppmedlemmarna upplevde de att de på många sätt var med och bidrog till långsiktig 

planering och mål. 

 

4.2.4 Arbetsklimat 

Gruppchefen beskrev att arbetsbelastningen troligtvis uppfattades som relativt hög och att 

mycket ansvar ligger på gruppmedlemmarna, men betonade att det var upp till 

gruppmedlemmarna att sätta gränsen. Medarbetare på FoU har mycket stor möjlighet att 

bestämma hur och när de ska göra saker. Medarbetarna uppgav att arbetsbelastningen var hög, 

men att man i allra högsta grad kan säga nej till en ny uppgift om man redan har för mycket 

på schemat. Den öppna företagskulturen framhölls även när man beskrev hur man hanterar fel 

och misslyckanden. Eftersom alla inom FoU arbetar väldigt nära varandra och sin gruppchef 

var detta en process som beskrevs som kontinuerlig. Hur man fortsatte arbeta med ett projekt 

berodde sedan på magnituden av misslyckandet. Ingen formell felhantering finns inom 

företaget utöver det att man konstant förde elektronisk labbjournal där all data sparades. 

 

Projekt i större grupp framgick inte vara så vanligt. Gruppmedlemmarna framhöll dock att de 

absolut hade stor möjlighet att påverka vad de ville göra och vilka projekt de ville prioritera. 

Vissa projekt, inriktade mer åt produktion och som indikerades vara mer statiska roterades 
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enligt ett fast schema så att ingen skulle bli fast med en för repetitiv uppgift under en längre 

tid. Vid nyrekrytering till gruppen uppgavs att diversitet var viktigt och att efterfrågade 

egenskaper var av stor vikt. 

 

4.2.5 Kommunikation 

Formella möten och annan planering föreföll inte vara något som tog upp mycket tid för 

gruppmedlemmar. Utöver måndagsmötena hade man samtal en heldag per kvartal. Mycket 

fokus föreföll ligga på dessa kvartalsutvärderingar och en gruppmedlem beskrev det som att 

man hade betydligt mer stressigt inför dessa då man ville få klart alla projekt och nå upp till 

de målen som satts. Kvartalssamtalen var även gruppchefens främsta sätt att utvärdera 

gruppmedlemmarnas prestation och ta upp större frågor samt feedback på ledarskapet, 

någonting gruppchefen ansåg att de arbetade för dåligt med och borde förbättra. 

Kommunikationen inom företaget beskrevs upprepade gånger som väldigt öppen och 

flytande. Gruppchefen uppgav att anställda från andra avdelningar ibland kunde kontakta 

gruppmedlemmar direkt och gruppmedlemmarna vi intervjuade höll helt med om att de kände 

att alla dörrar var öppna till samtliga gruppmedlemmar på företaget.  

 

Omvärldsbevakning och att hålla sig uppdaterad var enligt gruppchefen gruppmedlemmarnas 

ansvar. Alla uppmanas till att söka information utifrån men det finns inga formaliserade 

system eller dedikerad arbetstid till detta. Attityden gentemot utomstående information från 

vetenskapliga framsteg såväl som kongresser etc upplevs dock som positiv.  

 

5. Analys 
Detta avsnitt ämnar analysera det empiriska resultatet med utgångspunkt i vårt teoretiska 

ramverk. Under varje rubrik jämförs även de båda företagen för att undersöka huruvida det 

finns skillnader mellan företag med olika organisatoriska förutsättningar. 

 

5.1 Strukturella faktorer 

En tydlig svaghet hos Atlas Antibodies var bristen på tekniskt organisatoriskt stöd. Eftersom 

det är viktigt att kreativitet inte stoppas av organisatoriska hinder (Amabile et.al., 1996) är en 

otillräcklig teknisk support ej gynnsamt och hämmar det vardagliga arbetet. Detta kan enligt 

våra respondenter härledas till företagets drastiska expansion, vilket delvis kan lindra 

missnöjet hos gruppmedlemmarna. Ur denna aspekt är ThermoFisher i klar fördel med mer 
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resurser. Däremot finns organisatoriska hinder i andra former på ThermoFisher, där företagets 

storlek medför problem i samhörigheten mellan de olika avdelningarna. Framförallt 

medarbetarna upplevde att kommunikationen till ledningen var bristfällig. Även då 

gruppchefen beskrev det som att företaget byggdes nedifrån och upp, fanns en tydlig attityd 

hos medarbetarna att mycket styrdes centralt, något som Damanpour (1991) menar påverkar 

kreativitet negativt.  

 

Inre stridigheter hämmar, enligt Amabile & Gryskiewicz (1987), kreativitet. På ThermoFisher 

fann vi antydan på detta till exempel i införandet av lean management, som nämns utförligare 

i avsnitt 5.2. Detta uppfattades som påtvingat av företagsledningen, vilket kan medföra en 

känsla av att bli kontrollerad och bidra till en ökad distansering till företagsledningen. Detta 

medför att gruppmedlemmarna såväl som gruppchefen upplever ett sänkt stöd från 

organisationen, vilket i sin tur hämmar kreativitet (Amabile et.al., 1996). Det var även tydligt 

att stämningen mellan FoU-avdelningen och högsta ledningen på ThermoFisher var infekterad 

då såväl gruppchef som gruppmedlemmar upplevde att kontrollen och pressen från ovan gav 

negativa effekter. På Atlas Antibodies upplevdes kontrollen som markant lägre, vilket kan 

härledas till närheten till företagsledningen såväl som den geografiska närheten. Då hela 

företaget är baserat i ett och samma hus finns större möjligheter från ledningen att kontrollera 

de anställda utan att införa detta lika formellt som på ett större företag. Thermo Fishers storlek 

och geografiska spridning kan alltså tänkas påverka de organisatoriska hindren och bidra till 

inre stridigheter. En aspekt som belystes från ThermoFisher är de kulturella krockar som 

uppkommer med utländskt ägande. Skillnaden i graden av inre stridigheter kan även härledas 

till att Atlas Antibodies anställda är medvetna om företagets utveckling och därigenom ser 

möjligheter till positiva förändringar framöver. På ThermoFisher finns inget sådant mål att 

expandera och företagets ålder kan bidra till att gruppmedlemmarna anammar en attityd att de 

förväntar sig att allt organisatoriskt ska fungera och blir således mindre förlåtande för brister.  

 

På en lägre nivå ansåg gruppcheferna på båda företagen att frihet var av stor vikt i 

arbetsprocessen. Inställningen till kontroll inom FoU var alltså gemensamt tveksam och de 

arbetade aktivt med att lämna mycket eget ansvar i forskningsprocessen. På avdelningsnivå 

fann vi inte heller några skillnader i hur gruppmedlemmarna uppfattade kontroll från 

gruppcheferna. På ThermoFisher kan således inställningen till kontroll härledas till en högre 

nivå, som däremot påverkar gruppmedlemmarna negativt. Ett exempel på detta är 

målsättning, vilket behandlas i avsnitt 5.3.  
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5.2 Finansiella faktorer 

Utifrån intervjuerna är det tydligt att implementeringen av lean management vid det större 

företaget, precis som flera studier förespråkade, inte har gett några förbättringar utan tvärt om 

skadat de processer som redan fanns och fungerade (Boehlke, 2008; Hitt et.al., 1996). 

Införandet av lean management skapade en dålig stämning på avdelningen då det uppfattades 

som ett sätt att skära ned i personalstyrkan. Tydligt var att samtliga intervjuade på såväl det 

stora som lilla företaget ställde sig skeptiska till konceptet lean management och menade att 

detta inte hör hemma i FoU. Däremot nämnde de båda gruppcheferna att det finns delar i 

forskningsprocessen som skulle kunna effektiviseras. De syftade då på den avslutande delen i 

processen, men betonade att den inledande fasen var för explorativ. Att införa 

effektiviseringar enligt konceptet lean management ansåg de dock inte var applicerbart ens i 

slutet av forskningsprocessen. På Atlas Antibodies nämndes dock en intressant inställning till 

att själva utveckla processer som passar företaget och på så sätt uppnå effektiviseringar 

skräddarsydda för avdelningen. De upplevde inte samma hämmande faktorer som 

respondenterna på ThermoFisher uppgav. Att anpassa processer just efter företagets behov 

förefaller medföra vinningar såväl organisatoriskt, ekonomiskt som i motivation. Fördelarna i 

att inte vara ett stort företag förefaller här avgörande, då graden av komplexitet i 

processutveckling på ett stort bolag kan tänkas vara markant högre.  

 

Som både Boehlke (2008) och Amabile et.al. (1996) belyser är tillräckliga resurser av stor 

vikt på flera plan. För ThermoFisher kan vi tydligt se effekterna av att de finansiella kraven 

ökat då gruppchefen uppger att det medfört en mer kortsiktig forskning, vilket hämmat 

långsiktig innovation. Även de två gruppmedlemmarna nämnde att det inte alltid var möjligt 

att gå i den riktning de önskar på grund av direktiv från företagets ledning. Då de finansiella 

kraven är knutna till belöningssystemet återfanns negativa aspekter även här, i form av 

negativa effekter på målsättningen, vilket analyseras vidare i avsnitt 5.3. På Atlas Antibodies 

ansåg såväl gruppchef som gruppmedlemmar att avdelningen hade tillräckliga resurser, och 

på så sätt påverkade det ej respondenternas uppfattning om ökad press. Även detta kan tänkas 

bero på företagets struktur och närheten till högsta ledningen, då gruppchefen kan tänkas ha 

större möjlighet att påverka de finansiella faktorerna.  
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5.3 Hierarkiska faktorer 

Möjligheten att påverka långsiktiga mål är viktigt för såväl kreativitet som problemlösning 

(Amabile, 1998). Gruppchefen på ThermoFisher uppger att medarbetarna i högsta grad 

medverkar till att sätta upp långsiktiga mål medan medarbetarna tydligt uttrycker sig uppleva 

stort avstånd till företagsledningen och känner att de inte kan påverka många av besluten. 

Detta kan påverkas av faktorer som nämnts ovan, gällande exempelvis implementeringen av 

lean management. När vi istället ser till Atlas Antibodies upplevde gruppmedlemmarna som 

tillfrågats att de delvis hade möjlighet att påverka långsiktiga beslut inom företaget, vilket 

däremot förkastades av gruppchefen som beskrev den långsiktiga planeringen som ganska 

toppstyrd. Men motivation i form av upplevd lyhördhet från ledningen förblir densamma 

oavsett om detta enbart är en illusion vilket i det här fallet gynnar båda parter (Amabile et.al., 

1996). Det är även en utmaning för gruppchefen på ThermoFisher att påverka 

gruppmedlemmarnas uppfattning och känna att de är involverade likt fallet Atlas Antibodies. 

Ur denna aspekt blir företagens olika organisatoriska förutsättningar en starkt bidragande 

faktor och en anledning till dessa skillnader kan bero på att gruppchefen på ett mindre företag 

har närmare till företagsledningen vilket kan medföra en uppfattning om att åsikter når fram 

till ledningen, vilket kan tänkas mindre troligt på ett stort företag med längre avstånd till 

företagsledningen.  

 

Gruppcheferna på båda företagen uppgav att de inte ensamma beslutar om huruvida nya idéer 

skall tas vidare eller ej. Skillnaderna mellan det större och det mindre företaget återfanns i hur 

strukturerad processen runt beslutsfattandet är. På ThermoFisher hade en ny process precis 

införts där en kommitté värderade idén och beslutade om det var något att arbeta vidare med. 

Där var det tydligt att de finansiella faktorerna ständigt fanns med, men att de försökte skala 

bort så mycket som möjlig i ett tidigt skede för att inte gå miste om idéer. På Atlas Antibodies 

föreföll besluten ha en större anknytning till ekonomiska faktorer. Gemensamt för de två 

företagen var att de personliga värderingarna inte spelade en uttalad roll i beslutsfattningen, 

som Boehlke (2008) antytt. Man bör dock beakta risken att gruppcheferna ej vill framstå i 

dålig dager då beslut ej fattas subjektivt. På ThermoFisher är möjligheterna till en objektiv 

beslutfattande begränsade då besluten går genom kommittén, jämfört med Atlas Antibodies 

där besluten inkluderar gruppchefen.  

 

Gruppchefen på ThermoFisher bekräftar vad Deloittes rapport (2011) beskrev som den 

traditionella karriärvägen inom FoU, nämligen att man rekryterar duktiga specialister till 
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chefspositioner utan att utvärdera ledarskapsegenskaperna tillräckligt. Att kombinera sitt 

kunnande inom ämnet med ett perspektiv som involverar budget och beslutsfattning är ett 

ämne som tidigare forskning inte belyst tillräckligt i vår mening, vilket även Deloittes rapport 

(2011) pekar på. En intressant aspekt i detta är även att Atlas Antibodies inte alls kände igen 

denna karriärväg, vilket kan antyda en förändring i attityd gentemot rekrytering av chefer. 

Detta kan även härledas till att ingen annan forskningschef än vår respondent finns på 

företaget. Men vi tror snarare att detta kan tyda på en förändring i attityd gentemot rekrytering 

genom att ämnet på senare tid har belysts, vilket även kan skildras genom att båda cheferna 

genomgår utbildning inom ledarskap. Att Atlas Antibodies är ungt kan även representera en 

“ny generation” bioteknikföretag som inte står fast i samma mönster som äldre företag. 

 

5.4 Arbetsklimat 

Båda företagen hade en liknande modell för prestationsmätning; gruppen sätter mål 

gemensamt för det kommande åren och utifrån dessa arbetas individuella mål för varje 

medarbetare fram. Målsättningen på ThermoFisher var tydligt påverkad av finansiella faktorer 

och föreföll ej främja motivation eller kreativitet. En av medarbetarna beskrev det som ”ett 

spel för galleriet” och den andra förklarade att om man satte för höga mål, för att uppnå en bra 

motivationsfaktor, riskerade man att få lägre lön än andra fast man hade presterat bättre. 

Påhittade mål leder till minskad motivation (Amabile, 1998), vilket var mycket tydligt i fallet 

ThermoFisher. Gruppmedlemmarna uppgav att då målen sattes på en nivå som säkerställde att 

dessa kunde uppnås försvann motivationsfaktorn. På Atlas Antibodies var det tydligt både 

från gruppchefen och från gruppmedlemmarna att man arbetade mycket mer dynamiskt med 

målen och gruppchefen var tydligt med att man inte bara sätter mål man enkelt kan uppnå. 

Om man studerar vilka prestationskrav som motiverar och vilka som stressar är det tydligt att 

den större organisationen har lägre effekt av målsättningen. Just den dynamiska aspekten, som 

det mindre företaget anammat, anser vi vara avgörande för hur målsättningen upplevs och hur 

lyckad denna process är.  

 

Företagen uppgav dock ungefär samma mönster gällande arbetsbelastning, där cheferna 

betonade att detta var väldigt individuellt. På Atlas Antibodies uppgav medarbetarna att det 

gällde att själv sätta gränsen för hur hög belastning man ville ha och klarade av. Liknande 

uppgifter kom från gruppmedlemmarna på ThermoFisher, där det dock fanns en tydlig känsla 

av att man inte gynnades av att ta sig an fler uppgifter på grund av belöningssystemet som 

nämns ovan. I denna aspekt ser vi att ledarskapet skiljer sig från andra branscher där en tydlig 
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arbetsbelastning i många fall anammas. Eftersom att personalen på FoU är specialister och har 

sådan spetskompetens kan detta påverka att gruppcheferna ger dem mer ansvar över sitt 

arbete, vilket även går i linje med vikten av frihet som nämns i 5.1. Samtliga respondenter 

uppgav att arbetstempot varierade och att även om tidspressen under perioder var hög så 

kompenserades det senare, vilket går i linje med var Boehlke (2008) och Amabile et.al. (1996) 

menar är nyckeln till att ej hämma kreativiteten. 

 

Gruppcheferna uppgav en stark medvetenhet om vilka gruppmedlemmar som klarar en större 

tidspress och vilka som presterar bättre under ett lugnare arbetstempo. Med hänsyn till detta är 

gruppsammansättningar en viktig faktor för arbetsklimatet. Vilka anställda som ska matchas 

med vilket projekt är en av de svåraste utmaningarna för en chef inom FoU (Föller, 2002). 

Anledningen till att denna balans är extra svårt inom just FoU är att det ställer krav både på 

ledarskapet för att lyckas motivera anställda till den valda utmaningen, men också på 

specialistkunskaper för att kunna matcha rätt person till rätt arbete. Båda gruppcheferna 

verkade lika medvetna om problematiken och ansåg sig aktivt arbeta med detta, vilket 

bekräftades av medarbetare på båda företagen. Att matchningen av arbetskraft inte skiljer 

skulle kunna härledas till att båda gruppcheferna genomgår ledarskapsutbildningar och 

således uppmärksammats på vikten av detta.  

 

Att ett defensivt klimat skulle skapas då forskare stöter på misslyckanden i processen, ser vi 

inget belägg för i vår studie (Boehlke, 2008). Frågor kring detta tycktes förvåna såväl 

gruppchefer som gruppmedlemmar, som ansåg att det var en så pass naturlig del i arbetet och 

snarare en självklarhet. Att misslyckas och förkasta en hypotes är så naturligt inom 

forskningen att det snarare är en del i processen. En medarbetare beskrev det som att deras 

roll på företaget är att vara problemlösare, vilket i stort beskriver attityden som vi möttes av 

från samtliga medarbetare. En anledning till att detta inte ansågs vara ett problem kan vara att 

gruppcheferna själva är specialister inom området och således är insatta i hur en 

forskningsprocess fortskrider. Skulle en FoU-avdelning ledas av en rekryterad chef utan 

samma bakgrund i yrket skulle man kunna diskutera huruvida ett sådant klimat skulle kunna 

uppstå. Detta stödjer vad Farris (1988) menar med att en ledares tekniska kunskap främjar 

innovation. En intressant aspekt i denna del är dock hanteringen av avslutade projekt, där 

ThermoFisher har en tydlig struktur där varje projekt rapporteras och sparas för att ta tillvara 

på de lärdomar som fanns. Genom att införa en sådan standard där man hela tiden kan spåra 

tidigare genomförda processer, vilket sparar energi och resurser då företaget inte behöver 
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“uppfinna hjulet en gång till”. Där kan tydliga skillnader ses till att Atlas Antibodies ej har 

utvecklat sådana processer. Verktyget “misslyckande” kan således ha en mer strukturell 

funktion där vikten av att bevara kunskap från misslyckanden betonas snarare än att det 

representerar en rädsla för att misslyckas.  

 

5.5 Kommunikation 

Hur information hanteras av gruppchefen och hur denne arbetar med att uppmuntra detta är en 

viktig organisatorisk fråga för att öka samarbetet och därmed kreativitet och 

problemlösningsförmågan på en avdelning (Boehlke, 2008; Amabile, 1998). På denna punkt 

var det tydligt från båda cheferna att detta var hög prioritet inom företaget och att man 

arbetade mycket aktivt med att uppmuntra till diskussioner och samarbeten. Företagen hade 

olika metoder för att skapa bland annat laganda och en ansvarskänsla hos varje individ, vilket 

Judge et.al. (1997) menar främjar kreativitet. På ThermoFisher gjordes detta genom bland 

annat gemensamma luncher, fikaraster och ett öppet klimat mellan gruppchef och 

gruppmedlemmar. På Atlas Antibodies skedde detta mer dagligt och inte lika strukturerat, då 

alla forskare arbetar i samma rum med en naturlig närhet till såväl ledning som 

forskningschef. Även här ser vi alltså en skillnad i hur styrd processen är.  

 

Ur aspekten huruvida omvärldsbevakning är främjande eller hämmande för den kreativa 

processen går våra empiriska resultat från båda företagen emot Boehlkes (2008) teori. Båda 

gruppcheferna visade en attityd mot omvärldsbevakning som något nödvändigt och gynnande 

för kreativiteten, i likhet med Allen et.al. (1998). På ThermoFisher var det även tydligt att 

kontakten med kollegor utanför företaget värderades vilket stödjer studier som motsäger 

Boehlkes (2008) teori (Amabile, 1998; Cardinal, 2001; Farris, 1988; Keller, 1995). Skillnaden 

mellan företagen ligger således inte i attityden mot omvärldsbevakning, däremot märks tydlig 

skillnad i hur organiserat detta är. ThermoFisher har en väldigt strukturerad hantering av yttre 

kommunikation, med bland annat litteraturseminarier. Atlas Antibodies lade ansvaret på varje 

individ att ta initiativ till att besöka kongresser och bevaka branschmässig litteratur. Den 

strukturerade processen på ThermoFisher kan underlätta till att yttre information enklare delas 

mellan medarbetarna som på så sätt kan snappa upp just det fokus som intresserar dem utan 

att gå igenom all litteratur själv. Däremot anser vi att det finns en balansgång i detta där det 

kan finnas en fara i att omvärldsbevakningen blir en belastning och bidrar till ökad 

arbetsbörda, som redogörs för i 5.1. 
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Modell 2. Reviderad modell efter empirin.  

 

I modellen ovan har vi tagit hänsyn till våra empiriska resultat och förändrat modellen från det 

teoretiska ramverket därefter. Misslyckanden har inte den hämmande effekt enligt våra 

resultat som Boehlke (2008) argumenterat. Vi har även identifierat att det representerar en 

organisatorisk faktor i hanteringen av att ta vara på lärdomar och anser därför att de hör 

hemma under strukturella faktorer. Gällande karriärvägar såg vi en antydan till att det som 

teorin kritiserat är på väg att förändras, men då ena företaget belyste motsatsen har vi valt att 

behålla det som ett hämmande verktyg. Vi fick tydliga belägg för att omvärldsbevakning är 

positivt och har därför ändrat detta i vår modell. Vi har även tagit bort uppmuntran till 

kreativitet då detta är en underliggande faktor i såväl organisatoriskt stöd som arbetsklimat 

och målsättning.  

 

6. Slutsatser 
Detta stycke ämnar sammanfatta de slutsatser vi drar av denna studie. Resonemang kring 

studiens teoretiska bidrag samt förslag på vidare forskning kommer här att belysas. 

 

6.1 Slutsatser 
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Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar kreativiteten på arbetsplatsen och 

hur ledare arbetar med detta. Vi ämnade även undersöka hur detta skiljer sig mellan två 

företag i olika utvecklingsstadier. Vi har funnit belägg för att faktorer inom samtliga 

kategorier påverkar kreativiteten på arbetsplatsen, däremot skiljer det sig i huruvida det 

främjar eller hämmar kreativiteten. De kategorier som givit motsägande resultat gentemot 

forskningen är framförallt omvärldsbevakning och attityden mot misslyckande, vilket 

analyserats i 5.5 respektive 5.4. Kommunikation är något som värderas högt och framförallt 

framträdande var kommunikation mellan nivåer, vilket var en tydlig brist på det större 

företaget.  

 

De finansiella faktorerna hade tydlig koppling till det större företaget och i samtliga intervjuer 

där problem inom dessa områden härleddes till att ledningen var distanserad från FoU 

verksamheten. Detta förefaller vara fallgropar många företag går i när de växer och så är även 

fallet på de företag vi studerat. De strukturella faktorerna var särskilt framträdande hos det 

större företaget och skapade missnöje inom flera andra kategorier, såsom arbetsklimat och 

kommunikation. Vi kan även konstatera att det mindre företaget hade problem med 

organisatoriska hinder, men att dessa är av annan karaktär och kopplade till dess expansion, 

vilket förmildrar konsekvenserna ur medarbetarnas perspektiv och kan således förväntas ha 

mindre effekt på kreativiteten. På det större företaget fanns inga sådana förmildrande 

omständigheter utan medarbetarna förväntade sig snarare att proesser ska fungera. Någonting 

vi tydligt sett är det mindre företagets automatiska fördel när det kommer till upplevt avstånd 

till beslutsfattningen. Eftersom involvering i långsiktighet är en viktig del av motivationen för 

en arbetsuppgift är detta någonting som blir väldigt viktigt även för ledare på större företag. 

Vår studie visar på att den egentliga skillnaden mellan inflytandet kanske inte är så stor som 

man kan tro, men att anställda vid det mindre företaget upplever sitt inflytande som 

överdrivet, vilket bidrar till motivation för de anställda.  

 

Problem som hör till organisatoriskt stöd och felhanteringsprocesser ser vi är mycket mer 

framträdande hos det mindre företaget. Med mer än tio gånger så lång verksamhetshistoria 

finns det finslipade processer för hur man sparar och sorterar rapporter och jobbar med 

misslyckanden på det större företaget. Det finns också en infrastruktur rent tekniskt som 

stödjer arbetet på avdelningen.  
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Gällande hur cheferna arbetar med utmaningarna såg vi i alla kategorier att arbetet på det 

större företaget var mer styrt och att tydliga processer fanns. Arbetet på det mindre företaget 

var mer dynamiskt, vilket under många faktorer påverkade kreativiteten positivt. Större 

företag skulle tjäna på en mer dynamisk målsättning och prestationsmätning, samt att arbeta 

med kommunikationen mellan nivåerna. Att själva utveckla processer skräddarsydda för FoU-

avdelningen skulle även kunna gynna arbetsklimatet då anställda själva har möjlighet att 

anpassa dessa. Det mindre företaget skulle dock tjäna på att utveckla tydligare processer för 

hantering av avslutade projekt, något som det större företaget lyckats bra med.  

 

Sammanfattningsvis finns tydliga skillnader mellan företag i olika utvecklingsfasen, gällande 

såväl vilka faktorer som påverkar kreativiteten samt arbetet. Arbetet med dessa är en ständig 

balansgång mellan nödvändig struktur och hämmande kontroll.  

 

6.2 Vidare forskning 

Baserat på studiens resultat efterlyser vi vidare forskning på hur omvärldsbevakning påverkar 

kreativitet inom bioteknikbranschen, då befintlig forskning ger delade meningar. Vi eftersöker 

också forskning på effektiviseringsprogram speciellt anpassat för FoU. Som vi konstaterat är 

lean management inte applicerbart på FoU, men intervjuobjekten uppgav ändå att vissa 

processer skulle kunna effektiviseras i slutfasen. Hur kan detta genomföras utan att medföra 

en ökad press eller en känsla av att bli kontrollerade hos de anställda? I linje med vår 

problematisering där Deloitte (2011) argumenterar för att ledarskapsegenskaper inte finns i 

tillräckligt stor utsträckning hos ledare inom FoU, eftersöker vi studier gällande en eventuell 

attitydförändring inom detta område. Båda cheferna genomgick olika ledarutbildningar, men 

allmänna sådana, och ena gruppchefen uppgav att problemen som tas upp från deltagare från 

andra branscher inte alls stämmer överens med problem i ledarskap inom FoU. Vi efterlyser 

därför anpassad ledarskapsutbildning, eller en handbok (tydlig, enkel och lättöverskådlig) för 

ledarskap speciellt anpassat till FoU, med bland annat praktiska tips.  
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Atlas Antibodies: 
Chef 2, personintervju, 2014-05-13 
Medarbetare 3, personintervju, 2014-05-13 
Medarbetare 4, personintervju, 2014-05-13 
 

8. Bilagor 
 

8.1 Intervjufrågor 

8.1.1 Gruppchef 

Inledning: Förklara att vår studie inte går ut på att utvärdera chef i fråga utan att vi jämför hur 

ledarskap och organisationstrukturer ser ut på olika bioteknikföretag.  

 

1. Inledning med generella frågor: 

Kan du berätta lite om din roll här på företaget? (Forksar chefen själv eller är det bara 

administrativa uppgifter?)     

   

Hur länge har du jobbat här? På denna position?  

Hur ser din bakgrund ut? Har du utbildning inom ämnet?  

Erbjuder företaget någon utbildning inom ledarskap?  

Har du haft någon utbildning inom ledarskap? (från företaget eller innan) 

Hur många anställda har avdelningen? hur många på chefsnivå?  

Hur ser avancemanget ut? klättrar man från forskare till chef eller tas detta utifrån?  

Har ni några utstakade linjer att arbeta efter som chefer? Protokoll etc. 

Vilka utmaningar anser du att du som ledare för en FoU-avdelning ställs inför? 

 

2. Strukturella faktorer 

Dessa frågor syfta till att öka förståelsen för de strukturella faktorerna som enligt vår modell 

påverkar kreativiteten på en FoU-avdelning. Hur man jobbar med prestationsmätningar och 

framförallt hur dessa upplevs från medarbetarna är en viktig faktor i vår model, därför har 

relativt mycket tid avsatts för att låta chefer och medarbetare berätta fritt om hur de upplever 

just denna faktor. I frågorna nedan försöker vi också få svar på hur gruppchefen balanserar sin 

roll mellan specialist och chef, någonting som enligt vår teori är en av de utmärkande dragen 

för just FoU chefer. 

 



	  
	  

40	  

Hur mycket tid spenderar anställda i möten och liknande?   

Hur mäter ni prestation? 

Hur stämmer du av med dina anställda vad de forskar på i detalj? 

Vad gör du som chef för att “hålla koll på” hur pressade forskarna i gruppen är?  

(typ sätter mycket press, eller motiverar genom faktorer som representerar en transformell 

ledare, tex mål)    

 

3. Finansiella faktorer 

Dessa frågor syftar till att undersöka hur den ekonomiska biten av verksamheten sköts och 

vilka krav som finns på avdelningen. Detta för att identifiera de ekonomiska faktorernas 

påverkan på kreativitet. Frågorna är formulerade så att gruppchefen som intervjuas först får 

redogöra för hur det finansiella arbetet går till, sedan hur ledarskapet anpassas efter dessa. 

Eftersom vi förväntar oss skillnader i detta arbete mellan ett stort, gammalt företag med 

utländskt ägande och ett litet nystartat spin-off företag har vi formulerat frågor för att kunna 

förstå vilka skillnaderna är och hur de påverkar kreativiteten på FoU. 

 

Hur ser era avkastningskrav ut? (vilken finansiell press har ni?)  

Vem sätter målen?     

    

Hur arbetar ni för att uppnå målen? 

Vad anser du om era ekonomiska verktyg? Har ni fria tyglar ekonomiskt eller är det stort 

fokus på kostnadseffektivitet?  

Har ni några effektiviseringsprogram?      

Hur fungerar dessa? 

Hur ser medarbetarna/teamet på dessa aktioner. Tas det emot positivt eller negativt?  

Anser du att det har skapats mer press på avdelningen/varje enskild forskare?  

Hur upplever du tidspressen/hur ser den ut?   

Hur ser er tidsram ut gällande projekt? Är det väldigt strikta tidsplaner eller är de 

anpassbara efter utvecklingen av projektet? 

Och hur hanterar du den gentemot dina anställda?  

 

4. Hierarkiska faktorer 

Frågor i denna kategori är formulerade för att undersöka hur hierarkiskt ledarskapet ser ut på 

företaget, både från gruppmedlemmar upp till gruppchef, men även från gruppchef upp till 
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ledningen. Frågorna ligger till grund för att besvara hur avståndet till beslutsfattningen 

påverkar motivationen och kreativiteten på arbetsplatsen. Under denna kategori håller vi det 

öppet för alla parter att få tala väldigt fritt kring hur idéer uppkommer och hur dessa 

behandlas av alla inblandade parter (gruppmedelemmar, gruppchef och ledning). Hur idéer 

skapas är en fundamental del av vår studie och vi ämnar samla in så stor förståelse för denna 

process som möjligt. 

 

Hur ungefär går det till från en ideé till att det blir ett forskningsspår? (kommer idéer från 

forskarna etc) 

Hur “högt i tak” är det? Har du ett öppet förhållande till forskarna?  

Hur fattas beslut om nya idéer? Fattar du besluten?  

Om JA: är det baserat på ekonomiska faktorer eller väger trovärdigheten hos forskaren 

tyngre? OM NEJ: upplever du att de fattas på en ekonomisk eller personlig grund?  

 

Hur medvetna/involverade är forskare om de långsiktiga målen?   

Hur stort inflytande har anställda på att påverka riktning av beslut och vad de ska forska på? 

 

5. Arbetsklimat 

Frågor som besvarar hur gruppchefen och medarbetarna upplever det dagliga arbetet på 

företaget ligger under denna kategori. Det vi verkligen vill få ut av frågorna i denna kategori 

är hur arbetsklimatet påverkar kreativiteten. I vår teori behandlar man misslyckanden och dess 

negativa effekter på kreativitet mycket och vi ämnar försöka förstå hur man jobbar med att 

minska denna negativa påverkan vid ett misslyckande. Uppmuntran från gruppchef och 

medarbetare är också viktiga faktorer för hur man presterar på arbetsplatsen och frågor 

rörande detta är formulerade för att försöka utvärdera hur uppmuntran tas emot från anställda. 

 

Finns det exempel på projekt där tidspressen under en begränsad tid varit extra hög? 

Litar du på dina forskares kunskap? Upplever du att de litar på dig som ledare? 

Vad gör du för att hålla forskare motiverade? 

Hur uppmuntras medarbetare att ta risker och tänka kreativt? (prata fritt)  

Hur hanteras fel/missslyckanden i forskningsprocessen? 

Finns det färdiga system för hur man rapporterar “framsteg / bakslag” i form av rapporter 

och möten? Hur fungerar dessa?   
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Anser du att ni får med er all tänkbar kunskap från alla felsteg eller finns det en risk att 

kunskap som införskaffas från misslyckade försök slängs eller går till spillo? 

 

6. Kommunikation 

Frågor under kommunikation ämnar ge svar på dels hur man praktiskt jobbar med att 

uppmuntra kommunikation, men även hur man upplever att detta påverkar kreativiteten. Ett 

stort fokus under denna kategori är omvärldsbevakningen och hur man värderar och arbetar 

med denna. Under kommunikation försöker vi även undersöka hur man arbetar med 

gruppsammanstättning och hur detta upplevs från medarbetarnas håll. 

 

Hur aktivt jobbar ni med att uppmuntra kommunikation?  

Vad gör ni som företag och du som chef för att uppmuntra diskussioner mellan anställda, 

både från samma och olika forskargrupper?  

Finns det några aktiva “system” för att förmå anställda att kommunciera mer eller enklare 

med varandra? 

Hur ser du på information utifrån? (pågår den kreativa processen isolerat eller är det aktiv 

informationshämtning utifrån?  

Är det du som behandlar information om omvärldens forskning, eller är forskarna aktiva i 

denna process? tex gällande nya läkemedel, nya upptäckter etc.  

Hur mycket jobbar du med att matcha rätt person till rätt uppgift?    

Hur ser du på olikheterna hos forskarna? Hur hanterar du ditt ledarskap för att möta detta? 

gärna ex. 

Har du några aktiviteter som gör att varje anställd uppmärksammas? isf ex 

Byter forskare grupp och upptigt ofta? 

Hur mycket tänker ni på diversitet när ni anställer eller matchar grupper? 

       

8.1.2 Anställd 

Hur upplever du pressen att prestera?     

Hur fri upplever du att du är i din roll?  

Hur mycket tid spenderar du i möten och pressentationer?    

Hur upplever du att fel/misslyckanden bemöts från chefer?    

Hur upplever du att chefer lyssnar på dig och din önskemål 

Om vad som ska utföras? Och vad du vill jobba med? Är det “högt i tak”? 

Hur upplever du uppmuntran/motivation från organisationen, ledaren, gruppen?  
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Hur ser du på din arbetsbörda lagom/för stor/utmanande? 

Har ni tydliga mål att arbeta mot?      

 

8.2 Teoretiska modeller 

8.2.1 Amabiles modell över kreativt ledarskap 

 

 
 

8.2.2 Boehlkes fyra utmaningar 
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